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rahmat, hidayah dan karunia-Nya serta shalawat beriring salam yang saya tuliskan 
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penulisan skripsi yang berjudul “ Upaya Peningkatan Hasil Belajar Lari Sprint 
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Begitu banyak kesulitan yang dihadapi penulis sejak penyusunan skripsi hingga 

akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan itu semua berkat arahan, bimbingan serta masukan 

yang diberikan oleh dosen pembimbing skripsi kepada penulis. Untuk itulah penulis 

sangat berterima kasih kepada Bapak Afri Tantri, S.Pd, M.Pd. sebagai dosen pembimbing 

skripsi. Penulis juga menyadari banyak dari pihak lain yang telah membantu saya dengan 

memberikan masukan serta pengarahan dalam pembuatan skripsi ini. Maka dalam 

kesempatan ini dengan rasa hormat, ketulusan dan kerendahan hati, penulis mengucapkan 

terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada: 

1. Bapak Prof. Dr. Ibnu Hajar Damanik, M.Si. selaku Rektor 

UNIVERSITAS NEGERI MEDAN 

2. Bapak Drs. Basyaruddin Daulay, M.Kes. selaku Dekan Fakultas Ilmu 
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selaku PD II, dan Bapak Dr. Budi Valianto selaku PD III Fakultas Ilmu 

Keolahragaan UNIVERSITAS NEGERI MEDAN 



4. Bapak Drs, Suryadi Damanik M.Kes. selaku Ketua Jurusan Fakultas Ilmu 

Keolahragaan dan bapak Afri Tantri, S.Pd, M.Pd selaku sekretaris jurusan 

UNIVERSITAS NEGERI MEDAN 

5. Bapak Afri Tantri, S.Pd, M.Pd. selaku Dosen Pembimbing Skripsi Penulis 

yang tidak bosan - bosannya memberikan kontribusi yang baik demi 

terselesaikannya skripsi ini. 

6. Para Dosen dan Staf Pegawai di lingkungan Fakultas Ilmu Keolahragaan 

UNIVERSITAS NEGERI MEDAN 

7. Kepala Sekolah, Ibu Perawati, M.Pd. beserta Guru Pendidikan Jasmani ibu 

Animar, di Sekolah SD  Negeri 21 Pekanbaru yang telah membantu dan 

memberikan kontribusi yang baik demi terselesaikannya skripsi ini. 

8. Ucapan terima kasih kepada keluarga ku yang sangat berperan dalam 

penyelesaian tugas akhir study ini 

a.  Teristimewa kepada orang tua ku, Ayahanda tercinta Ali Mukmin, 

S.Pd, dan Ibunda tercinta Nurobiah Harahap, terima kasih atas 

segalanya yang telah kalian berikan kepada saya dan segala doa yang 

dipanjatkan, segala nasehat yang telah disampaikan serta jerih payah 

yang telah di berikan. Akan tetap selalu diingat untuk menjadi 

semangat dalam menuju kesuksesan. 

b. Kakak Eka Pratiwi Fitriana terima kasih atas segala yang telah 

diberikan kepada saya dan segala doa yang di panjatkan serta segala 

nasehat yang telah disampaikan. 



c.  Abang Fithrah Habibie Nasution terima kasih atas segala yang telah 

diberikan kepada saya dan segala doa yang telah dipanjatkan serta 

segala nasehat yang telah disampaikan. 

d. Adik Indah Permata Sari, Okti Fitriana Sari terima kasih atas 

dukungan dan perhatian serta segala doa yang di panjatkan sehingga 

saya dapat menyelesaikan study ini. 

9. Bapak Afri Tantri, S.Pd. M.Pd. selaku Dosen tempat penulis selalu 

meminta bimbingan dan diskusi 

10. Bapak Bangun Setia Hsb, S.Pd. M.Or. selaku Dosen tempat penulis selalu 

meminta bimbingan dan diskusi 

11.  Bapak Alm DRS.Sugiono, M.Pd selaku Dosen tempat penulis selalu 

meminta bimbingan dan diskusi 

12. Teman - teman sejawat yang selalu memberikan motivasi kepada penulis 

(Harry Fareira, S.Pd Chairul azmi,S.Pd, Ibnu sabil, S.Pd, Arkam H. 

tambunan, Andes Martua Harahap, Fajar Iskhandar, Yudha Nugraha, 
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PPLM UNIMED) 

13.  Adik-adik siswa siswi kelas IV SD Negeri 21 Pekanbaru yang telah 

bersedia menjadi sampel dalam penelitian ini. 

14. Kepada rekan se-Unimed dan terkhusus kepada rekan rekan seperjuangan 

“PJS B Reguler angkatan 2009”, terima kasih atas dukungannya “Semoga 

Kebersamaan dan Kekompakan kita selama ini akan tetap terjalin 

selamanya”.  



Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut 

serta memberikan bantuan dan sumbangan pemikiran selama penulis mengikuti 

perkuliahan. 

Akhir kata penulis mengharapkan Semoga skripsi ini dapat berguna bagi 

pembaca dan khususnya bagi penulis sendiri. Dan memperkaya wawasan Ilmu 

Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi. Amiin Ya Robbal Alamiin… 
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